
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

 

do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: 

 

 

„Výmalba školy“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel, Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice, se na Vás tímto 

obrací s výzvou k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, 

zadávanou postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění, (dále jen „zákon"), v souladu se směrnicí Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 

941, okres Litoměřice, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres 
Litoměřice 

IČ 46773614, tel. 412 871 366, č.ú. 10738471/0100, www.zskjerabka-rce.cz  

http://www.zskjerabka-rce.cz/
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1. ZADAVATEL 

Název zadavatele:   Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941,  
 okres Litoměřice 
IČ: 46773614 
Sídlo: Karla Jeřábka 941, 413 01 Roudnice nad Labem 
 
Zástupce zadavatele:  Mgr. Olga Maťáková 
 e-mail:  olga.matakova@zskjerabka-rce.cz 
 telefon: 603 804 372 
 
Zástupce zadavatele ve věcech technických: 
 Karel Brejša 
 telefon: 702 198 164 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky: 
 Ing. Jiří Udatný 
 e-mail:  judatny@seznam.cz 
 telefon: 721 007 829 

 
 

2. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
 
 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem této veřejné zakázky je výmalba školních prostor v přístavbě (tj. chodby, třídy a přilehlé 
prostory), v hlavní budově školy (3 hlavní chodby, školní kuchyně, umývárna u školní jídelny, chodba 
u školní jídelny a přilehlé místnosti školní jídelny, schodiště do šaten v suterénu, střední část chodby 
v šatně v suterénu). Po ukončení výběrového řízení bude s  vybraným dodavatelem podepsána 
smlouva o dílo včetně záruční doby 5 let plynoucí z této smlouvy. 
 
Podrobná technická specifikace je vymezena v příloze č. 1 této výzvy. 
 
 

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Místem plnění veřejné zakázky je budova základní školy na adrese Karla Jeřábka 941,  
413 01 Roudnice nad Labem. 
 

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 320 000,- Kč (slovy: třistadvacettisíc korun českých) 
bez DPH. 
 

6. DOBA REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Realizace veřejné zakázky bude probíhat v termínu: 1. 7. – 17. 8. 2022 
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7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídku je uchazeč o zakázku povinen zaslat prostřednictvím elektronické pošty na všechny níže 

uvedené e-mailové adresy zároveň: 

judatny@seznam.cz 

vedeni@zskjerabka-rce.cz 

 
8. KVALIFIKACE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil níže uvedené doklady, kterými prokáže 

kvalifikační předpoklady na plnění předmětu veřejné zakázky: 

 

a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 Výzvy), 

b) prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání, 

c) prostá kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku - nesmí být starší 90 dnů 
k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, 

d) seznam významných stavebních prací ve formě čestného prohlášení, z jehož obsahu bude 
zřejmé, že dodavatel provedl v posledních 5 letech před koncem lhůty pro podání nabídek min. 
2 zakázky, jejichž předmětem byla výmalba vnitřních prostor, přičemž finanční hodnota každé 
jednotlivé zakázky činila minimálně 150.000 Kč bez DPH; 

• uchazeč v seznamu u každé významné zakázky uvede: popis zakázky, jejího objednatele, 
kontakt na objednatele, dobu poskytnutí a cenu poskytnutí; 

• zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele referenční zakázky a ověřit řádné 
splnění zakázky uchazečem. 

 
 

9. POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Účastník zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu – Tabulka pro výpočet nabídkové 
ceny, která tvoří přílohu č. 3 této Výzvy, ve které účastník nacení všechny požadované položky. 
 
Nabídka účastníka, který nenacení všechny požadované položky nebo položky nacení nulou 
v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny, bude vyloučena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 
 

10.  HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

 
11.   LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Konec lhůty pro podání nabídek: 10. 6. 2022, 13:00 hodin 

mailto:vedeni@zskjerabka-rce.cz
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12.   PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s panem Karlem Brejšou (tel.: 702 198 164). 
 
 
 

13.   PRÁVA ZADAVATELE 

a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

b) Údaje uvedené v jednotlivých částech Výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 
veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky. 

c) Zadavatel je oprávněn změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání 
nabídek. 

d) Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou účastníci povinni adresovat na osobu oprávněnou 
jednat ve věcech veřejné zakázky uvedenou výše. 

e) Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv před uzavřením 
smlouvy. 

f) Zadavatel je oprávněn vyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud byly požadovány a nebyly již ve 
výběrovém řízení předloženy. 

g) Účastník je povinen dodržet podmínky uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 
této Výzvy. Pokud výzva včetně příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje u každé takto vymezené 
položky nabídnutí a použití i jiných rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení. 

 
14.   PŘÍLOHY VÝZVY 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny 
 
 
 
 
V Roudnici nad Labem dne 30. 5. 2022 
 
 
 
 

Mgr. Olga Maťáková, 
            ředitelka školy 
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